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Συνέχιση της πλάγιο πτωτική κίνησης και προσπάθεια να σωθεί το επίπεδο του 610. Ο τραπεζικός
συνεχίζει να φλερτάρει με τα ιστορικά χαμηλά ενώ οι τζίροι δεν βοηθάνε σε καμία περίπτωση την
αγορά. Ο κατασκευαστικός είναι ο κλάδος που κάνει φαίνεται να θέλει να αυτονομηθεί στην
παρούσα.
Τα δύο βασικά θέματα της αγορά αυτά του COVID και της Τουρκίας συνεχίζουν να είναι στα όρια
επηρεάζοντας σημαντικά την ψυχολογία και παράλληλα την αγορά. Aπό την άλλη πλέον έχουμε μία
ανάσα για τις Αμερικάνικες εκλογές με τις ξένες αγορές να τηρούν μία στάση αμυντική για την
επόμενη μέρα. Από την άλλη το QE κάνει σταθερά την δουλειά του με την Ελλάδα να καταφέρνει
να βγει στις αγορές με 15ετές ομόλογο.

Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν 14,81% έναντι του ΓΔ σε σχέση με τον ΓΔ να χάνει το
33,20% της αξίας του με τις επιλογές μας στο -18,39%. Ο τραπεζικός αρχηγός στις
απώλειες με 68,98% με τον ftse25 στο -37,19%. Η ΕΝΤΕΡ με 73% κέρδη, με την ΔΕΗ να
ακολουθεί με 25% κέρδη, με το ΚΡΙ ΚΡΙ με 12%,.Στον αντίποδα μεγάλος χαμένος η
ΑΛΦΑ με -74% με την Εθνική στο -67% μαζί με την ΑΡΑΙΓ..
Η αγορά συνεχίζει απλά να αμύνεται περιμένοντας κάποια θετικά νέα για να μπορέσει να
αντιδράσει. Η κυβερνήσεις και μαζί και η δικιά μας κάνουν προσπάθεια να μειώσουν την
ύφεση με μέτρα που παίρνουν, ενώ ακολουθούν πολύ σημαντικά Ευρωπαϊκά πακέτα το
2021. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα δύσκολα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει με πολύ
πιο δύσκολες καταστάσεις και χωρίς βοήθειες.. οπότε το σήμερα μας φαίνεται ένα ακόμα
εμπόδιο που θα ξεπεράσουμε. Το μόνο σοβαρό πρόβλημα το έχει ο τουρισμός που ήταν
και ο μόνος που είχε βγει από την κρίση πολύ νωρίτερα από την υπόλοιπη οικονομία και
κτυπήθηκε πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους κλάδους. Η πτώση φαίνεται να είναι
της τάξεως του 80% για το έτος και πλέον περιμένουν να δουν αν μέχρι την επόμενη σεζόν
έχει λυθεί το θέμα Covid
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Πρώτο μέλημα κλείσιμο πάνω από το 1450 που έχει γίνει αντίσταση και
επιθετική τάση. Στήριξη το 1424 με επόμενο το 1368. Διάσπαση του 1474
μπορεί και πάλι να προσπαθήσει κίνηση στο 1526. Ο τραπεζικός συνεχίζει
να φλερτάρει με τα ιστορικά χαμηλά στο 263 με το 269 κοντινή στήριξη.
Το νέο δεδομένο είναι ότι το stop κατέβηκε στο 287 σε κλείσιμο.
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Συνεχίζεται το φλέρτ με την στήριξη της περιοχής του 611 με την αγορά
να κλείνει οριακά στο επίπεδο. Αν το επίπεδο χαθεί επόμενες στηρίξεις
στο 599 και 582. Το 624 κοντινή αντίσταση με το 645 κύρια.
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Το ευρώ κάνει και πάλι προσπάθεια να κατοχυρώσει το
μεγάλο επίπεδο του 11966 που είναι και εβδομαδιαίο
επίπεδο αντίστασης και που διάσπαση θα μα δώσει το
12060 ή το 12125. Το 11795 κοντινή στήριξη με κύρια το
11668. Το στοπ στο 11611
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Ο δείκτης μας έχει δώσει έξοδο με το στοπ στο 3549. Κοντινή
αντίσταση το 3489 που μόνο διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο
3550. Στήριξη το 3415 μπορεί να μας φέρει στο 3347
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Το 12860 κοντινή σημαντική αντίσταση που διάσπαση μπορεί να
μας φέρει στο 12937 ή το 13028 με το τελευταίο να είναι και το
stop σε κλείσιμο. Το 12343 είναι κοντινή στήριξη με επόμενο
επίπεδο το 12233
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Δοκιμάζει την στήριξη του 28181 επίπεδο που είναι και stop σε
ημερήσιο κλείσιμο και που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το
27349 ή το 26813. Αντίσταση το 28701 που διάσπαση μπορεί να
μας δώσει το 29280
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Συνεχίζεται το φλέρτ με την κύρια στήριξη του 1888 με το 1882
να είναι το στοπ σε κλείσιμο. Σε περίπτωση διάσπασης μπορεί
να δοκιμάσει το 1840-1848 με το 1848 να είναι και στοπ σε
εβδομαδιαίο κλείσιμο. Κύρια αντίσταση το 1929 που
κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει και πάλι το 2 μπροστά με το
1974 κοντινή αντίσταση.
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DISCLAIMER
Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή
εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την
παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Πρόκειται για ένα έγγραφο που έχει
συνταχθεί από την FASTFINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό την παροχή γενικής ενημέρωσης στους
πελάτες της σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των χρηματαγορών. Το παρόν έγγραφο
διανέμεται δωρεάν και τα πνευματικά του δικαιώματα ανήκουν εξ ολοκλήρου στην FASTFINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη
και μόνο. Η FASTFINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια και την
πληρότητα των πληροφοριών και των εκτιμήσεων σε αυτό το έγγραφο. Οι πληροφορίες
προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αντικειμενικά αξιόπιστες, χωρίς η FASTFINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
να έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των πληροφοριών και των πηγών αυτών. Στο παρόν έγγραφο
υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά
την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών
από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και
τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.
Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα και το προφίλ
συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει
σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.
Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν
την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν
αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.
Με τη χρήση του συγκεκριμένου εγγράφου συμφωνείτε ότι η FASTFINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει
καμία ευθύνη σχετικά με ζημιές και κόστη ευκαιρίας που απορρέουν είτε άμεσα είτε έμμεσα από
την αξιοποίηση του παρόντος ενημερωτικού υλικού.
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